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At sikre at forældre til børn som har fået lagt dræn i klinikken, er bekendt med:
- Forventet forløb på operationsdagen.
- Hvorledes man skal forholde sig i tilfælde af flod fra ørerne.

Instruks:

PÅ - OG EFTER - OPERATIONSDAGEN:
Jeres barn har fået lagt dræn i fuld bedøvelse. I kan forvente at barnet på operationsdagen er lidt træt og smågrædende i
den første time efter operationen, men efter en god middagslur har de fleste børn det godt igen om eftermiddagen.
OPFØLGNING OG KONTROL:
I forbindelse med opskrivning til operation har I fået en kontroltid, hvor effekten af operationen vurderes – har
anlæggelsen af dræn haft den ønskede effekt? Sidder drænet hvor det skal? Er drænet åbent? Er der flod eller infektion?
Dette informeres i om til kontrollen efter ca. 14 dage. Herefter går der 4 måneder til den næste kontrol.
SÅFREMT ØRET FLYDER:
Skal i med det samme begynde at dryppe ørerne med receptpligtige antibiotika-øredråber (Ciloxan) som der er
udskrevet recept til barnet på.
-

Øret skal dryppes to til tre gange i døgnet alt efter hvad der kan lade sig gøre.

-

Hvis øregangen er lukket til af snask, skal dette først skylles bort med en 60 ml sprøjte med lille studs,

-

Der skylles god til , således at alt snasket kommer ud af øregangen .

-

DER MÅ KUN SKYLLES MED (AFKØLET) KOGT VAND !

-

Herefter dryppes øret med 4-5 dråber mens barnet ligger med øret opad.

-

Efter drypning af øret, skal der foretages massage foran øret i et minut, som det demonstreret på
operationsdagen. Dette er vigtigt for at tvinge dråberne igennem drænet og ind i mellemøret.

-

Er der god effekt af behandlingen, behøver klinikken ikke at blive orienteret.

-

Er der ingen effekt af behandlingen efter tre-fire dages behandling, bedes De ringe og bestille en tid.

HUSK PÅ:
-

I skal altid starte med at dryppe så hurtigt som muligt for at stoppe flod – og i behøver ikke spørge nogen om
dette – bare start !

-

Dråber virker meget bedre end antibiotika-mikstur. Ved behandlingssvigt kan Augmentin-mikstur (Amoxicillin
med Clavulansyre) forsøges såfremt barnet tåler penicillin.

-

Ring altid først til Øre-næse-halsklinikken i Bagsværd ved spørgsmål eller tvivl – er det ikke muligt at komme i
kontakt med os kan egen læge eller 1813 kontaktes.

